
 



 

 
 

HO´OPONOPONO 

Seja bem vindo. 

Se você escolheu este livro para sua leitura, uma coisa posso lhe 

dizer, você esta no caminho de uma grande transformação interior. 

Hoje nosso trabalho esta direcionado a uma das técnicas que vem 

sendo muito difundida no meio terapêutico é o Ho´oponopono. 

E eu quero que você vá mais além do que aprender uma técnica, eu 

quero que você revolucione a sua vida inteira, em todos os 

aspectos, sejam eles profissional, pessoal, emocional, espiritual, 

físico ou mental.    

A CADA BOTÃO     CLIQUE NELE E VOCÊ FARÁ UMA 

INTERAÇÃO EXPLICATIVA COM O DR.PAULO VALZACCHI. 

 



 

Nós vamos começar do princípio, para que possamos entender 

definitivamente todo o conteúdo desse processo maravilhoso. 

 

Todos nós sabemos que a base de nossa vida é a nossa energia 

vital, uma força que nos mantém repletos de saúde integral, no 

momento que as bloqueamos ou perdemos a sintonia com ela, 

nossos corpos físicos, mentais e espirituais, perdem a harmonia, a 

sustentação, por isso se faz necessário antes de tudo entender que 

tudo depende de que nossas energias fluam naturalmente, e no 

decorrer do tempo, armazenamos crenças, experiências negativas, 

distúrbios que impedem que isso aconteça, o Hooponopono é 

justamente uma técnica de limpeza e desbloqueio que irá te auxiliar 

na manifestação natural dessa energia.   

O ho´oponopono trabalha com algumas idealogias essências, entre 

elas, de que  precisamos, antes de mais nada aceitar que 100% das 

coisas que ocorrem conosco são de nossa inteira responsabilidade, 

quando atingimos essa verdade e esse poder de nos 

conscientizarmos sobre essa condição, temos uma abertura 

especial em relação a vida.   

 

                     

 

Outro pilar da técnica é que ela não esta embasada no intelecto, no 

lado racional, mas sim espiritual, por fim ela é adequada às pessoas 

que querem que as coisas realmente mudem, assim você precisa 

deixar ir, soltar-se de tudo, das amarras, das correntes e do 

passado. 

 



 

 Vamos do começo: 

O Ho´oponopono se encaixa em qualquer estilo de vida, seja do 

ponto material, mental, físico ou espiritual, Ele nos fornece 

exatamente o que precisamos, ajudando a desenvolver nossas mais 

intimas potencialidades, nos tornando seres humanos melhores. 

Para algumas pessoas o Ho´oponopono é uma técnica de limpeza , 

de cura, mas para outras é um caminho de crescimento espiritual, e 

é justamente nessa jornada que quero guiá-lo.   

 

Vamos fazer um paralelo:   

Quando temos um problema seja ele relacionamento a dois, 

relacionamento familiar, algum problema de saúde, auto-estima 

baixa, falta de dinheiro, uma doença, algo que esteja bloqueando 

nosso caminho, qualquer um que seja e nos leve ao sofrimento, 

onde tudo parece não ter solução, em geral nós sofremos e não 

conseguimos encontrar nenhuma saída, continuamos  buscando de 

forma racional uma solução, através de lições passadas, daquele 

conhecimento que adquirimos lá trás, mas tudo se repete, pois  

nossa mente trabalha dessa forma: 

Você tem uma experiência em sua vida, vamos chamá-la de 

problema, a sua mente cria caminhos para solucionar esse 

problema, fornecendo soluções, você as pratica e seus resultados 

ficam armazenados no seu cérebro, para se no futuro ocorrer algo 

parecido, você tenha em mãos a solução, é tudo muito simples, mas 

nem sempre funciona, ás vezes precisamos soluções novas que 

efetivamente resolvam os problemas, ou muitas vezes as soluções 

já não condizem coma  realidade atual, e sabemos que cada 

problema trás um conteúdo diferente, essa é a vida. 



 

No fundo acabamos entendendo que nem sempre as soluções são 

tão racionais, isso é apenas um jogo da mente, principalmente 

quando nossa razão esta alicerçada em crenças antigas e 

ultrapassadas, precisamos “ aprender a desaprender e aprender de 

novo “, esse é o grande desafio. 

 

 

          

 

A Mente cria milhares de perguntas, para cada problema, sempre a 

mente cria alguns “ porquês “, todos sem respostas definidas, isso 

não resolve, apenas cria mais e mais conflitos, e a sua mente vai 

ficar acelerada e repleta de questionamentos, pura ilusão! 

Ou seja, a explicação fica no plano mental, buscando uma lógica. 

Apenas isso. 

Quando realizamos o Ho´oponopono estamos em uma postura de 

abertura, de compreensão, nós entramos em contato com a 

Divindade, seja ela interna ou externa, estamos abertos para a 

limpeza, purificação, para ir diretamente a fonte dos problemas com 

a intenção de dissolve-los, e não para criar mais e mais, afinal todos 

nossos problemas estão arraigados ao nosso subconsciente, 

armazenados de forma constante em nossa memória. 

É muito importante recordar que os problemas, as situações e as 
pessoas não existem fora de nós tal como os percebemos, mas sim 
nossa percepção é simplesmente um reflexo de nossos 
pensamentos.    
 
Isso é muito mais profundo do que você imagina. 
 



 

 

 

Você somente percebe uma situação, o comportamento de alguém, 

o mundo em si, com sua percepção, e ela é construída à partir do 

que você acredita ( suas crenças ), se você por exemplo colocar 

crenças negativas sobre determinado ponto em sua mente, essas 

crenças vão dar uma impressão sobre a situação, e sempre ela será 

apenas uma percepção negativa.      

Todos os nossos julgamentos estão baseados em nossas crenças, 

em nossas percepções, e nem sempre a construção de nossas 

crenças foram realizadas de maneira saudável.   

No final vamos colocando em nossa mente um conjunto de 

situações mal resolvidas, ciclos não fechados, dores, sofrimento, 

mágoas, pessoas, criando uma dificuldade em nossa jornada de 

vida. 

  

Mas com essa pratica você neutraliza, expurga, a energia mental da 

memória na qual você esta associando a determinada pessoa, 

situação ou crença, no processo esta energia é liberada e de certa 

forma transmutada pela luz divina. Quando isso ocorre, fica um 

espaço de liberação dentro de você, um vazio, onde as energias 

mais sutis da luz, do divino e do amor, imediatamente passam 

novamente a fluir e preencher. 
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O interessante desta técnica é que não há necessidade de se 

reviver o conteúdo, o passado ou as memórias, ou seja, sem reviver 

culpas, situações, angústias ou origem, a única responsabilidade 

que você terá é a de evitar a repetição dos padrões, isso eu chamo 

de salto quântico. 

 

SALTO QUÂNTICO É QUANDO VOCÊ TEM A CAPACIDADE DE 

PASSAR POR UMA SITUAÇÃO PARECIDA COM A ANTERIOR 

MAS TEM A ATITUDE DE PASSAR PELO OBSTÁCULO DE 

MANEIRA POSITIVA, SEM REPETIÇÕES. 

 

Então vamos reforçar, o salto ocorre quando você percebe que não 

deve repetir padrões do passado para não perpetuar a condição de 

sofrer e sofrer, como um mecanismo contínuo, sendo assim, nós 

temos duas formas de viver: a primeira é persistir na programação, 

da dor, do sofrimento e dessa fixação adquirida, como um ciclo 

vicioso, uma profunda ilusão, repetindo e repetindo e não permitindo 

a libertação pessoal, já sua segunda opção é mudar esse aspecto, 

que o levará a  mais profunda inspiração, o divino e a liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Antes de começarmos com a aplicação prática,  

vamos conhecer as raízes do Hooponopono. 

 

Ho´oponopono significa na língua original falada no Hawai  

corrigir um erro ou acertar o passo, ele esta baseado em um 

tradicional sistema de cura Huna das ilhas da Polinésia, lá eles 

acreditam que a chave para se viver uma vida integral esta em 

despertar e integrar a mente subconsciente, o consciente e o poder 

espiritual. 

O consciente é a parte mental, o que nós chamamos de intelecto.  
É um aspecto muito importante de nós, porque é a parte que tem a 
capacidade de escolher, já que dispomos de livre-arbítrio. 
 
 
O subconsciente é nossa parte emocional.     
É a criança interior.     
Esta é a parte que armazena todas as lembranças na memória.  
Esta parte é muito importante e constantemente nos descuidamos 
muito dela, o subconsciente é uma esponja poderosa que absorve 
detalhes que nem sempre a área consciente consegue acolher, é  
responsável por aquilo que manifestamos em nossas vidas.      
Esta é a parte que dirige nosso corpo, a que respira 
automaticamente sem que tenhamos que “pensar” em respirar.  
É nossa parte intuitiva.     
 
 
Nesse sistema HUNA, existe a necessidade da cura interpessoal, 

ou seja, deve haver a participação de todos os envolvidos no 

processo, eles se reúnem e de uma forma integral tentam em sua 

cerimônia colocar os ajustes em prática, já o Ho´oponopono é uma 

versão intra-pessoal, é a sua comunicação direta com o divino. 



 

 

De forma sintética vou contar um pouco sobre a 

história do Ho´oponopono.    

 

 

 

Dr.Len é um terapeuta e professor, hoje mundialmente renomado, a 

sua história é realmente fascinante, ele trabalhou em um hospital 

psiquiátrico no Hawai durante 4 anos, em uma ala repleta de 

pacientes que eram criminosos e insanos, e devido a essa condição 

em geral, os  psicólogos e psiquiatras pediam mensalmente 

demissão, tamanha a violência na ala. 

A equipe, simplesmente adoecia ou se demitia, o medo estava 

instalado. 

 

Ele comenta que os empregados caminhavam pela ala com as 

costas na parede tamanho o medo de serem atacados pelos 

pacientes, que ocorria normalmente, não era um lugar agradável, de 

viver, visitar ou trabalhar. 

 



 

Ele então foi trabalhar nesse hospital, mas impôs uma condição ao 

diretor, o de não visitar os pacientes, mas sim que seu trabalho 

seria feito em seu escritório, revisando arquivos e usando sua 

técnica, como o diretor não tinha mais alternativas, ele concordou. 

 

Dr.Len conta que nunca viu seus pacientes, mas que ficava em seu 

escritório, pegava as fichas e realizava a técnica de ho´oponopono 

durante horas e horas, na medida em que trabalhava dessa forma, 

os pacientes começaram a se curar, depois de alguns meses, ele 

comenta que os pacientes não precisavam mais serem algemados 

e depois de um tempo eram lhes permitido andar livremente. 

 

Alguns que usavam medicamentos poderosos e pesados, foram 

gradativamente liberados de sua medicação, e aqueles que não 

tinham nenhuma chance de serem liberados estavam agora soltos. 

 

Dr.Len diz que ele mesmo ficou pasmo com os resultados e isso 

motivou a sua equipe, e dessa forma tudo mudou, hoje essa ala 

simplesmente não existe no hospital e a partir desse sistema ele 

vem curando e ensinando milhares de pessoas. 
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A grande pergunta que fica é: como isso é possível? 

 

A tradição Hawaiana tem uma sabedoria impar, e parte de alguns 

princípios que para nós ocidentais pode ser difícil entender, na 

verdade hoje em dia sabemos que todos os seres do planeta, estão 

interligados, ou seja, estamos imersos a uma rede infinita de 

conexões, como o corpo que possui uma conexão entre células, 

átomos e energias. 

 

Em geral não temos consciência dessa conexão e acreditamos que 

vivemos fragmentados ou isolados em nossos próprios mundos 

criando assim nossa realidade, essa é uma visão precipitada, pois 

todos nós percebemos em nossa vida cotidiana os efeitos cascata 

que ocorrem com as pessoas. 

Por exemplo: Se seu filho esta doente, diversas pessoas são 

mobilizada, ocorre um disparo de consequências, de ações e 

reações, eis a nossa conexão, e isso é apenas superficial, pois a 

conexão entre todos nós atinge um nível mais profundo. 

O fato é que a partir dessa premissa, uma parte doente do Universo 

tem sua responsabilidade em mim, e quando me proponho a curar 

essa parte, a libertá-la, eu curo o todo, o conjunto. 

 

Esse tipo de pensamento atinge o que chamamos de consciência 

interpessoal, é um salto quântico, que une o externo ao interno, a 

responsabilidade da criação e da cura. 

 



 

Existe uma facilidade muito grande em culpar o outro, mas em 

tomar a responsabilidade para si é muito difícil, mas precisamos dar 

o passo nessa direção, esse é o grande princípio, a base para a 

cura, a limpeza. 

 

Se você não consegue ver responsabilidade nenhuma diante do 

problema, pode estar certo de uma coisa, você precisa revisar essa 

possibilidade, até o ponto de encontra-la. 

Tudo o que você ouve, vê , prova ou toca ou qualquer outra 

experiência em sua vida é de sua responsabilidade, por que esta 

em sua vida. 

Pode parecer difícil de entender, mas o Dr.Len simplifica em poucas 

palavras: 

Ho´oponopono é amar a si mesmo, é curar sua própria vida, é como 

se você curasse uma parte de si, e o Universo recebesse essa cura, 

é uma maneira de melhorar a si mesmo, de forma gradual, 

mudando as memórias, dissolvendo-as, curando, como se o 

Universo fosse um receptáculo de bilhões de memórias 

arquetípicas, e você vai curando as suas, uma a uma e isso faz toda 

a diferença no conjunto. 

 

SEMPRE PENSE NO CONJUNTO, POIS O PROBLEMA FOI 

CRIADO POR UMA SÉRIE DE CONEXÕES. 
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Então vamos relembrar: O Hoponopono Limpa e purifica, 

desbloqueia e cura. 

 

Algumas coisas especiais a serem ditas antes da aplicação da 

prática : 

Temos de compreender que é necessário limpar constante e 

conscientemente tudo, porque não nos é possível saber os milhões 

de pensamentos que temos durante o dia e os registros que esses 

pensamentos estão danificando.  

Imagine que cada pensamento é arquivado em nossa mente, e que 

os pensamentos negativos, improdutivos, tem a capacidade de 

alterar, danificar, mudar as memórias, Por isto que a limpeza deve 

ser constante. 

Quando você realiza o Hoóponopono você trás para si 

responsabilidade, e terá de manter o processo de purificação de 

forma constante. 

O que geralmente indico. 

Faça uma lista, coloque nela todas os fatos, pessoas, situações que 

o magoou, isso não será difícil, você vai se lembrando de uma 

atitude que te causou mágoa, pode ter vindo de um de seus 

familiares, de um amigo, de um parceiro(a), enfim anote essa 

situação, é claro que as vezes precisamos de algo emergencial, 

portanto, você pode começar com o que você necessita no 

momento, mas é necessário depois que você volte e limpe tudo , 

como uma faxina especial que deve ser feita. 

Imagine quantas e quantas memórias sem fruto estão dentro de sua 

mente e esperam o momento de serem reconhecidas e liberadas. 



 

LEMBRE-SE A CURA É POR DENTRO. 

As vezes podemos ser relutantes em realizar mudanças 

necessárias em nossa vida, ou nos responsabilizarmos por 

situações, tudo pode parecer desconfortável, mas esse é o 

caminho. Na prática o alívio emocional estará presente, e você 

experienciará um período de tranquilidade, harmonia e paz interna.  

 

VAMOS AGORA ENSINAR A TÉCNICA E SEU APRENDIZADO. 

 

Tudo o que esta incomodando você é devido a um circuito de 

ligações de memórias, magnetizadas, como uma lei de atração, 

você pensa, sente, armazena, tudo fica registrado, e dessa forma 

realiza ainda ligações vibracionais por semelhança. 

Imagine um fato que ocorreu no passado, e você não “ tira “ isso da 

cabeça, é como uma ruminação mental, dia após dia, você carrega 

o fato dentro de si, ele esta implodindo seus potenciais, você se 

desanima, não vê perspectivas, sua força vital é sugada, sua 

energia motivacional desaba, esta lá registrado, momentos, 

relances, imagens mentais o perturba, você não se perdoa, não 

perdoa o outro, vê apenas que o erro esta lá, e o ciclo continua, 

esse é o panorama, é hora de mudar! 

Então o que precisamos fazer? 

Primeiro 

 

A técnica é simples, você vai construir uma frase inicial com o seu 

propósito: 

 



 

O propósito é aquilo que você quer se libertar, ou desbloquear, ou 

mesmo eliminar o que a esta impedindo de conseguir algo. 

E depois repetir apenas 4 palavras , apenas isso. 

Você pode fazer isso mentalmente ou verbalmente, a sua intuição o 

dirá. 

 

Você deverá construir a frase baseada em seu problema, mas 
lembre-se algo sobre problema: Há um ditado Zen que diz:  
 
“Não podemos impedir que os pássaros voem sobre nós, mas 
podemos impedir que eles façam ninhos em nossas cabeças”.  
 

Esse é nosso caminho.... 

 

Continuando, a primeira frase você somente a dirá apenas uma vez, 

depois você falará as 4 palavras em sequência, e as repetirá uma 

após a outra por um bom tempo, tem pessoas que repetem durante 

15 minutos , 30 minutos, 60 minutos, não há um tempo específico, e 

você não precisa estar deitada, relaxada, ou em um lugar sagrado. 

 

Essas palavras se tornam um mantra, translúcido e 

purificador. 

 

 

 

 



 

 

O INÍCIO DA ORAÇÃO    

È importante se conectar com Deus, deixe apenas seu coração 

aberto, não racionalize, não fique revivendo situações, apenas se 

abra, só isso. 

A frase inicial deve ser feita a seu modo, eu vou apenas indicar 

alguns exemplos: 

Divindade, você pode dizer Deus, Cósmico, Divino, Criador, 

Essência, o que lhe forneça a imagem de Deus em sua mente,  

 

Divindade limpe em mim as memórias que estão causando* 

este problema ........................ 

 Causando um problema, pode ser a doença, a mágoa, a causa 

do sofrimento. 

 

Vejamos mais algumas frases: 

 

Deus, deixe limpar, purificar, libertar, cortar todas as recordações, 

bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas 

energias indesejáveis em pura luz… 

Deus limpe em mim tudo o que impede disso acontecer..... 

Deus limpe em mim tudo o que impede de eu receber isso..... 

Deus limpe em mim tudo o que esta bloqueando meu sucesso... 

 



 

Deus limpe em mim todos os meus bloqueios emocionais.... 

Deus limpe em mim, em minha memória todos os fatos que esta 

causando sofrimento em minha vida ( especifique o fato ) 

Essas são algumas maneiras de se construir a frase inicial, você 

pode criar as suas frases de maneira a estar próximo a sua 

necessidade. 

 

Agora vamos as 4 frases seguintes e sua explicação. 

 

TUDO É UMA QUESTÃO DE INTENÇÃO E DEDICAÇÃO 

MAS O MAIS IMPORTANTE NAS FRASES A SEGUIR É QUE 

VOCÊ ABSORVA-AS E APLIQUE-AS EM SEU DIA-A-DIA. 

 

SÃO QUATRO PALAVRAS QUE VOCÊ DIZ APÓS A PETIÇÃO,  

SINTO MUITO – ME PERDOE – EU TE AMO – OBRIGADO. 

 

A primeira delas é Sinto muito. 

Quando você diz SINTO MUITO  

VOCÊ RECONHECE que algo penetrou em sua mente, na sua 

memória, e se fixou lá, e essa atitude mostra que você se 

responsabiliza por isso, é uma abertura, uma poderosa palavra que 

mostra que você esta preparado para o salto, você sente, você quer 

romper o padrão, não quer repetir, quer ir além, quer eliminar a erva 

daninha, quer abrir-se, desbloquear, você esta preparado para isso. 

 



 

A essência do SINTO MUITO é justamente que você se propõe em 

se responsabilizar pelo fato em si, esse é o primeiro passo, na vida 

não existe a culpa é minha ou a culpa é do outro, todos temos 

nossa responsabilidade, e não adianta atribuir mais ou menos 

dessa parcela, o mais importante é reconhecer, eis o primeiro 

passo, o segundo é o salto: Não repeti-lo. 

 

A segunda Palavra é ME PERDOE  

Você esta pedindo a Deus que o perdoe e que o ajude a perdoar e 

a ser perdoado, você se abriu e agora quer dissolver isso de você e 

do Universo, o perdão é uma das formas mais grandiosas de 

crescimento, de purificação, de limpeza, é o elixir que rompe 

barreiras, quebra correntes, elimina ressentimentos e mágoas, o 

perdão é uma arte, uma benção, e você irá colocar isso em ação, 

aqui você não vê culpas, culpados, absolutamente nada, apenas a 

finalidade, o amor. 

 

A terceira Palavra é Te amo  ou eu te amo 

É a transmutação, não existe nada mais poderoso do que permitir 

que o amor volte a fluir em nosso corpo, é como a água no final da 

tarde que irriga as plantas numa festa interminável. 

É nesse instante que você sente a revigorização, a fluidez, a 

corrente, a energia, e a cada sistema que ela penetra ela dissolve, 

limpa e flui, como a água que tomamos em um momento de sede. 

 

 



 

 

A quarta palavra  é SOU GRATO :     

Sou grato ou agradeço ou podemos usar “ obrigado “, você escolhe 

a que melhor expressão que fica em sua mente. 

A gratidão é a maior expressão, nela obtemos um fechamento do 

ciclo, em geral agradecer é algo tremendamente incrível, é a 

revelação dos verdadeiros valores. 

No entanto nós temos como hábito cultural e religioso de somente 

pedir, seja em nosso dia-a-dia ou em nossas orações, e 

esquecemos do processo de gratidão, esse momento onde você 

fecha a oração com a palavra sou grato passa a ser divino. 

Estar grato é aceitar de forma dinâmica, é entender o processo da 

vida, do seu papel, do seu propósito, e o coloca além das 

expectativas, o faz fluir de modo a perceber o mundo de maneira 

integral. 

 

Quando nos sentirmos deprimidos ou angustiados devemos pensar 
em todas as coisas boas que temos em nossa vida e agradecer. 
Com essa prática é possível mudar nossa energia pessoal, pois nos 
elevamos além dos problemas. 
  

 



 

 

Então vamos relembrar. 

 

“ Você faz a frase inicial de acordo com seu propósito, depois fala 

durante um determinado tempo 4 palavras essenciais : sinto muito, 

me perdoe , eu te amo e obrigado.” 

 

Respire profundamente e siga em frente, dia após dia e observe a 

abertura, às mudanças, às transmutações. 

 

 

Eu vou esclarecer algumas dúvidas que em geral ocorrem 

durante o processo: 

 

 

Em geral as pessoas me perguntam, quanto tempo tenho que 

me dedicar ao Ho´oponopono ? 

Bem, isso a sua intuição o dirá, apenas esteja aberta, não crie 

expectativas, apenas se dedique a prática da limpeza, elimine as 

memórias que estão envolvidas, e aguarde, tudo é bem simples, 

não há necessidade de complicar, basta agir com naturalidade, e os 

efeitos divinos aparecerão. 

Quando sentir a sensação de leveza, este é o sinal que tudo foi 

concluído. 
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Outra dúvida, é sobre as palavras, tenho alunos que dizem 

preferir dar ênfase a algumas palavras e dizem elas com mais 

freqüência, posso fazer isso? 

Mas é claro, a intuição é uma ligação com a necessidade, portanto 

não há uma regra em se tratando de uma limpeza espiritual, faça a 

seu modo, você pode dizer por exemplo: várias e várias vezes a 

palavra me perdoe, e depois as outras, o importante é realinhar-se a 

sua necessidade. 

 

Tem pessoas que se sentem mal, com tontura, dor de cabeça, 

ou outros sintomas, isso é comum? 

Sim, existem sintomas como estes que podem aparecer, 

determinados pela ligação, mas que com a contínua prática eles 

sedem, por isso persista! 

Tudo é uma questão de disciplina, assim tudo funciona. 

 

Qual o tempo que preciso usar para fazer a oração? 

Tem pessoas que realizam 15 minutos, outras 30 minutos, algumas 

uma hora ao dia, não se fixe no tempo, mas sinta dentro de você as 

transformações, no final a oração passa a ser uma mantra no qual a 

cada minuto energiza você intensamente. 

 

Posso fazer o Ho´oponopono em qualquer lugar e tempo? 

Sim, muitas pessoas fazem no carro ao dirigir, em casa, no 

trabalho, a qualquer hora, não há restrições. 



 

 

Posso fazer a oração para melhorar meu ambiente de trabalho ou 

em casa? 

Sim, em geral harmonizar o ambiente do trabalho ou de casa é 

extremamente importante para nossa felicidade, pois tudo passa a 

ser mais agradável, utilizar esse processo é fundamental. 

 

Se eu tiver raiva de alguém posso usar o ho´oponopono para 

essa finalidade? 

Certamente, o ho´oponopono irá limpar todas as emoções negativas 

que estão impregnadas em você, mas se faz necessário uma 

atenção especial para saber o que esta disparando essas emoções, 

e assim trabalhar esse aspecto. 

 

Posso usar essa técnica para atrair dinheiro? 

Você pode usar o Ho´oponopono para uma infinidade de coisas, 

uma delas é a prosperidade pessoal, ao fazer a petição, você pode 

pedir para que limpe em você tudo o que esta bloqueando a sua 

prosperidade, pois na verdade, o bloqueio é que esta causando a 

escassez em sua vida, certamente devido a crenças negativas. 

 

Posso usar a oração para curar outra pessoa? 

Sim, mas a limpeza deve ser feita em você, quando falamos de 

conexão, dissemos que uma parte doente da pessoa esta em você, 

ao fazer o ho´oponopono para limpar a doença ou trazer a cura para 



 

pessoa X , você precisa dizer: limpe em mim o que esta causando a 

doença na pessoa x....., o efeito será salutar. 

O grande segredo é estar aberto e flexível porque nunca sabemos 

de onde vai vir o que iremos receber.     

    

Devemos ter a confiança de que virá o que for melhor para nós, 

sempre. Talvez não seja o que esperamos, mas será o apropriado.  

 

Não porque não nos escutaram, e sim porque precisávamos passar 

pela prova ou porque ainda não merecíamos.    

 

Devemos nos permitir ser surpreendidos pelo universo, pois assim 

receberemos coisas além de nossa imaginação. 

 

 

 

 



 

 

 

O USO DO HOOPONOPONO 

1. Limpar sempre as memórias e/ou os bloqueios 

2. O Hooponopono é infinito 

3. O Hooponopono sempre funciona para o bem maior. 

4. Disciplina e dedicação: os efeitos aparecerão aos seus olhos. 

 

DETALHES IMPORTANTES 

LIMPAR, LIMPAR E LIMPAR É NECESSÁRIO. 

 

MAS NÃO SE ESQUEÇA: NÃO ADIANTA LIMPAR A CASA SE 

VOCÊ CONTINUA SUJANDO-A. 

MUDAR PENSAMENTOS, PADRÕES, COMPORTAMENTOS, É 

SEM DÚVIDA ALGUMA, MUITO MAIS DIFICIL DO QUE 

QUALQUER TECNICA EXPOSTA NO MUNDO, MAS DEVE SER 

FEITO FREQUENTEMENTE. 

NÃO PARE, SE RENOVE, ALINHE SUA VIDA, SEU 

COMPORTAMENTO, SUA VIBRAÇÃO, TUDO ISSO SE FAZ 

NECESSÁRIO, SENÃO O CICLO IRÁ CONTINUAR. 

 

http://www.meupoder.com.br/hopo5.mp3


 

 

 

 

Concluindo 

 

Hoje sabemos, por várias fontes, como o Universo responde as 

nossas expectativas, “positivas” ou “negativas”, que ele responde 

não só às nossas expectativas conscientes, mas também às nossas 

memórias. Essas memórias, tenhamos ou não consciência delas, 

são projetadas o tempo todo criando a nossa realidade...  

nos fazendo repetir experiências passadas em histórias que nos 

deixam sem entender o porquê e nem como sair delas...    

 

Muitas vezes, nessas situações que se repetem, temos a ilusão que 

o problema está no outro e que se ele mudar o sofrimento acaba...  

e investimos muita energia nessa busca pela mudança do “outro”, 

isso é ilusão.     

 

Outras vezes, se o problema é do “outro” preferimos manter uma 

distância confortável... de onde podemos assistir, e continuar 

interferindo com nossos pensamentos... nossos julgamentos e 

cobranças...       



 

 

Só que o “outro”... somos nós mesmos... e é de nossa 

responsabilidade limpar tudo que criamos a partir dos nossos 

pensamentos e crenças acumulados desde o inicio de nossa 

experiência..                                   

 
 

Ho’oponopono... vem para nos trazer a possibilidade de 

assumirmos 100% de responsabilidade sobre tudo que nos 

incomoda... nas pessoas... situações...  lugares... e a partir daí nos 

dá ferramentas preciosas para que se limpem as memórias que 

fazem com que isso nos incomode... 

Precisamos entender com clareza que a mente é perfeita.     

O que não é perfeito são os dados e memórias que nossa 

mente carrega, e com o Ho’oponopono é isso que estamos 

trabalhando.  

 

Estamos cancelando memórias em comum, a tarefa é essa. 

“ Quando deixamos de nos apegar ao resultado e nos 
preocupar com a situação, abandonamos a necessidade opinar 
e emitir julgamentos, tomamos consciência de que não 
sabemos nada e nos entregamos e aceitamos o processo 
natural da vida. Passamos a experimentar o fluir natural da vida 
onde tudo acontece e nos chega de forma mais fácil. “ 
 

 

http://www.meupoder.com.br/hopo6.mp3


 

 

FINALIZANDO :  

Não importa quem lhe feriu.   

o importante é que você sarou.   

Não importa o que lhe faltou, ainda há muito para ser conquistado.    

Não se espante com as pessoas, cada uma carrega dentro de si 

dores marcas que alteram o humor.   

Ora estamos felizes e transbordamos de alegria e paz... 

ora estamos tristes e o melhor é acreditar que seu último passo é 

sempre seu melhor momento,  

O mundo está cheio de oportunidades.     

As portas se abrem para os que não têm medo de enfrentar a vida. 

Para os que caem, mas se levantam com o brilho da vitória nos 

olhos. 

O seu destino é VENCER.   

O seu destino é SER FELIZ. 

 



 

 

 

 

 

Vou deixar a oração original da Kahuna Morrnah Simeona,  

criadora do Processo Ho’oponopono aplicada pelo Dr.Len:   

 

Divino Criador Pai, Mãe, Filho, todos em Um, 

Se, eu, minha família, os meus parentes e antepassados 

Ofendemos sua família, parentes e antepassados 

Em pensamentos, palavras, fatos ou ações 

Desde o inicio de nossa criação até o presente; 

Nós pedimos o seu perdão 

Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, 

bloqueios, energias e vibrações negativas 

Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. 

Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional 

armazenado nele, digo uma e outra vez durante o meu dia 

As palavras chaves do Ho´oponopono 

Eu sinto muito, me perdoe – eu te amo - obrigado 



 

Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra 

E com quem tenho dívidas pendentes 

Por esse instante em seu tempo 

Por tudo o que não me agrada de minha presente vida 

Eu sinto muito, me perdoe – eu te amo - obrigado 

 

Eu libero todos aqueles de quem acredito 

Estarem recebendo danos e maus tratos 

Porque simplesmente me devolvem 

O que eu fiz a eles antes 

Em alguma vida passada 

Eu sinto muito, me perdoe – eu te amo - obrigado 

 

Ainda que me seja difícil perdoar alguém 

Eu sou quem pede perdão a esse alguém agora 

Por esse instante em todo tempo 

Por tudo o que não me agrada de minha vida presente 

Eu sinto muito, me perdoe – eu te amo - obrigado 

 
Por este espaço sagrado que habito dia a dia 

E com o qual não me sinto confortável com isto 

Eu sinto muito, me perdoe – eu te amo - obrigado 

 

Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças más 

Eu sinto muito, me perdoe – eu te amo - obrigado 

 

Por tudo o que não me agrada na minha vida presente 

Na minha vida passada, no meu trabalho 

Ou o que está ao meu redor 



 

Divindade, limpa em mim o que está contribuindo com minha 

escassez 

Eu sinto muito, me perdoe – eu te amo - obrigado 

 

Se o meu corpo físico experimenta 

Ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor... 

Pronuncio e penso: as minhas memórias, eu amo-te 

Estou agradecida pela oportunidade de libertá-los a vocês e a mim 

Eu sinto muito, me perdoe – eu te amo - obrigado 

 
 
 
 
Neste momento afirmo que te amo.  
Penso na minha saúde emocional 
E na de todos os meus seres amados...amo-te 
Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem 
ansiedade, sem medo 
Reconheço as memórias aqui.....sinto muito, amo-te.  
A minha contribuição para a cura da Terra 
Amada Mãe Terra, que é quem Eu sou 
 
Se ,  eu, a minha família, os meus parentes e antepassados 
Te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações 
Desde o início de nossa Criação até o presente 
Eu peço o teu perdão  
Deixa que isto se limpe, purifique, libere e corte todas 
as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. 
Transmute estas energias indesejáveis em pura luz.  
E assim é. 
 

Para concluir, faço do teu conhecimento 

Que esta oração é minha contribuição 



 

À sua saúde emocional 

Que é a mesma minha 

Então esteja bem. 

E na medida que, você vai se curando, eu te digo que 

Eu sinto muito pelas memórias de dor que comparto contigo. 

Peço-te perdão por unir o meu caminho a ti para curar 

Dou-te as graças porque estás aqui por mim 

E amo-te por ser quem és. 

 

 

ANEXOS IMPORTANTES 

 

1. O universo físico é uma realização dos seus pensamentos, da sua percepção mental. 

 

2. Se seus pensamentos são negativos, eles criam uma realidade física negativa. 

 

3. Se seus pensamentos são harmônicos, eles criam uma realidade física transbordando 

AMOR. 

 

4. Você é 100% responsável por criar seu universo físico como ele é, acredite!. 

 

5. Você é 100% responsável por corrigir os pensamentos desarmônicos que criam uma 

realidade não saudável.                                       . 

 

6. Não existe lá fora. Tudo existe como pensamentos em sua mente. 

 

Este é nosso ebook áudio especial, se você quiser adquirir nosso 

CD e DVD elaborados pelo Instituto Poder da Mente, basta entrar 

no site www.crescimentoesabedoria.com.br. 

 

http://www.crescimentoesabedoria.com.br/


 

Junto do DVD você receberá um cartão especial de Ho´oponopono 

com as 4 palavras essenciais. 

O CD possui um conteúdo especial e uma faixa para a prática da 

técnica, já o DVD contém as orações especiais de limpeza, 

harmonia, cura e muito mais.. 

Desejamos sucesso em sua jornada! 

 

Dr.Paulo Valzacchi  

 

 

    

 



 

Veja nosso vídeo especial 

 

   

 

 

Um trabalho excepcional!! 

http://www.youtube.com/watch?v=mwJKx8RjCnE


 

 

 

 

 

CARTÃO ESPECIAL PARA AUXILIAR EM SUA ORAÇÃO! 

 

Contatos: Dr.Paulo Valzacchi – paulo@cebinet.com.br 

www.facebook.com/valzacchi 

www.meupoder.com.br 

www.crescimentoesabedoria.com.br  
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